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Woongemeenschap  

De Wonne Almelo 

 

financieel verslag 2014 

 

 

 

TER INLEIDING 

 
De Wonne Almelo is een vereniging die nu uit vijf leden en één aspirant-lid 

bestaat. Samen willen we een tijdelijk thuis bieden aan mensen die dat nodig 

hebben. De meeste huisgenoten zijn bij hun komst dakloos en verkeren in 

een lastige fase in hun leven. We bieden onderdak, structuur, eten en drin-

ken, een huiselijk klimaat, stimulans om stappen te zetten en zo mogelijk 

kunnen we ook signalering naar de hulpverlening toe. Alle kerngroepsleden 

hebben ook werkzaamheden  buiten de deur. Er is geen personeel in dienst, 

we doen het werk in huis samen met de tijdelijke huisgenoten en vrijwilligers. 

 

Jaarlijks stelt de econoom van het provincialaat van de Broeders Kapucijnen 

in Nederland aan de hand van onze financiële gegevens een financieel jaar-

rapport op. Aan de hand hiervan verschijnt een verkorte versie van dit ver-

slag in de Kerstbrief van De Wonne Almelo. Deze versie treft u hierbij aan. De 

uitgebreide versie is desgewenst op te vragen bij de penningmeester van De 

Wonne in Almelo, L. Schüling, te bereiken via info@dewonnealmelo.nl of 

0546-546436.  
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FINANCIëLE VERANTWOORDING 2014  bedragen afgerond in € 

 

Baten     2014  2013   2012    2011 

Bijdragen leden    25.900 25.700 25.100 24.400 
Bijdragen medebewoners   35.500 32.500 35.900 29.500 
Ontvangen giften      8.100   1.600   2.700   2.200 
Rente          900   1.100  1.000           0 
Totaal baten (a)    70.400 60.900 64.700 56.100 

 
Lasten 
Huisvestingskosten 
Onderhoud       3.100    1.200    1.500     2.300 
Belastingen en verzekeringen     1.000    1.700    -  100     1.100 
Afschrijvingen              500        500        500         200 
Huren      16.800  18.000  20.000   18.000 
Schoonmaakartikelen              800        400         200        200 
Energiekosten       6.900  12.800    13.000   16.700 
Totaal huisvestingskosten (1)  29.100  34.600   35.100   38.500 

     
Directe kosten 
Huishouding    11.500  12.300   10.600     8.800 
Was              300       500       500        200 
Ontspanning          800       500       500        600 
Boeken en studiekosten              400       500       500        500 
Reiskosten           500       700       700     1.000 
Totaal directe kosten (2)   13.500  14.500  12.800   11.100 

     
Algemene kosten 
Kapel               200       100       200        100 
Telefoon      1.800      1.600    1.400     1.300 
Abonnementen/contributies       700     1.000        900        700 
Representatie              600       400        500        300 
Administratie              100       300        400        300 
Diverse kosten                  500       900        300        200 
Totaal algemene kosten (3)    3.900    4.300     3,700     2.900 

     
Betaalde giften (4)        2.800     400   1.000    1.000 

     
Totaal lasten (b = 1+2+3+4)  49.300  53.800  52.600   53.600 
Exploitatieresultaat ( a – b)  21.100   7.100  12.100     2.500 
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   TOELICHTING OP DE CIJFERS 
 

Omdat de jaarrekening altijd na afloop van het boekjaar wordt opgesteld, 

lopen de cijfers altijd bijna een jaar achter. Daarom nu de cijfers over 2014. 

Achter de getallen van 2014 staan die van de voorgaande drie jaren. Dan 

kan de lezer de financiële ontwikkelingen volgen. 

Cijfers zijn noodzakelijk, maar ze zeggen op zich niets over het hart van de 

mensen en de inzet van de mensen die hier wonen. Uit die cijfers moge wel 

blijken dat wij geen betaalde krachten hebben, en ook geen overheidssub-

sidie. Alles gebeurt door inzet en met het hart van bewoners en vrijwil-

ligers. 

Wij zijn blij dat de financiële administratie wordt ondersteund door het 

Provincialaat van de Broeders Kapucijnen in Den Bosch. En hier in huis ver-

zet onze vrijwilligster Ada veel cijfermatig werk. 

 

Enkele opmerkingen bij de cijfers 

 

a. De schommelingen in de ‘bijdragen bewoners’ ontstaan doordat ons huis 

niet altijd helemaal vol is, en het aantal bewoners met een groter inkomen 

dan bijstand varieert.  

b. De post ‘ontvangen giften’ was in 2014 aanzienlijk groter dan in voor-

gaande jaren. Dat zit in vele extra giften rond ons 20-jarig bestaan in 2014 

en giften speciaal bestemd voor onze asielzoekers. De giften komen van 

particulieren en van kerken uit Almelo en omgeving. Wij danken deze ge-

vers hartelijk voor hun ondersteuning. 

c. Bij de huisvestingskosten valt op dat de energiekosten flink omlaag zijn 

gegaan. Dit komt niet door een verminderd verbruik, maar doordat wij als 

ANBI-instelling betaalde energiebelasting terug krijgen. 

d. De exploitatiekosten per dag bedroegen in 2014 € 135,07; dat is € 15,07 

minder dan in 2013. 

Ludger  
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